Dacă ai ajuns aici înseamnă că ești abonat Digi
sau
nu mai ai acces la informațiile pe care ți le-am trimis prin SMS.
Pentru abonații Digi
Îți poți activa contul de utilizator NoteInCatalog, cu plata prin internet banking sau mergând
direct la casieria oricărei sucursale OTPBANK.
Dacă vrei să achiți prin internet banking trebuie să faci plata serviciului ales, către ROYALBIT
SRL, în contul RO86 OTPV 2110 0031 4001 RO01 deschis la OTPBANK.
Ai smartphone Android sau iPhone ?
Achită 50 lei către RoyalBit SRL în contul mai sus menționat iar la detaliile
plății înscrie neapărat CNP-ul elevului.
Dacă nu specifici CNP-ul elevului nu putem activa contul tău.
Nu ai smartphone Android sau iPhone ?
Achită 55 lei către RoyalBit în contul mai sus menționat iar la detaliile plății
înscrie neapărat CNP-ul elevului.
Dacă nu specifici CNP-ul elevului nu putem activa contul tău.
Dacă vrei să achiți direct la casieria unei sucursale OTPBANK, descarcă de la linkul de mai
jos factura proformă, printeaz-o, completează cu pixul datele solicitate și mergi la orice
sucursală OTPBANK cu factura proformă și cartea ta de identitate.
Apasă AICI pentru descărcarea facturii proforme
Pentru abonații Vodafone/Telekom/Orange
Poti activa catalogul electronic trimitand SMS la 7410(Vodafone si Telekom) sau
7560(0range) cu nic3 pentru Android/iPhone sau nic5 daca ai alt telefon. Costul sms-ului
este de 10 EUR+TVA pt anul scolar in curs.
ATENTIE! Trimite acest SMS DOAR de pe telefonul pe care ai recepționat inițial de la noi
acest mesaj.
Dacă nu mai ai acces la acel număr urmează procedura descrisă mai sus pentru abonații Digi.
Nu te descurci?
Scrie-ne la ajutor@noteincatalog.ro și te vom ajuta să realizezi activarea contului tău!
RoyalBit SRL, in calitate de proprietar al NoteInCatalog.ro, nu este raspunzatoare pentru
lipsa de informatii transmise catre parinti, in cazul in care profesorii nu completeaza
informatii noi in aplicatie. Introducerea informatiilor in catalogul electronic este in intregime
sarcina si raspunderea profesorilor din cadrul institutiei de invatamant.
Iți urăm un an școlar plin de note bune!
Echipa NoteInCatalog

